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Шановні практики та науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у
V Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Управління та раціональне використання земельних ресурсів в
новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення»

04-05 березня 2021 року
До участі у конференції запрошуються науковці,
практики, здобувачі наукових ступенів, викладачі та
студенти ВНЗ.
Метою проведення конференції є усестороннє
обговорення, пошук рішень актуальних проблем
пов´язаних з існуючими практичними питаннями в сфері
землеустрою та перспектив розвитку топографогеодезичних робіт, встановлення контактів, обмін
практичним та науковим
досвідом і публікація
результатів наукових досліджень.

Секції роботи конференції:
1. Управління земельними ресурсами ОТГ в умовах
децентралізації влади;
2. Просторове планування території громад: способи,
принципи, методи;
3. Формування картографічної основи ОТГ;
4. Особливості правового регулювання земельними
ресурсами в ОТГ;
5. Охорона та раціональне використання земельних
ресурсів ОТГ.
Загальний графік конференції:
09.50 – Реєстрація учасників.
10.00 –10.40 – Пленарне засідання.
10.50 - 14.00 – Секційні засідання.
14.00 – Підведення результатів конференції.
Умови участі

Форма участі – дистанційна, заочна.
Формат роботи конференції – дистанційний (із
використанням платформи Zoom). Запрошення будуть
розіслані на електронну адресу учасників у переддень
проведення заходу.
Всі доповіді будуть розміщені на офіційному веб-сайті
Херсонського
державного
аграрно-економічного
університету http://www.ksau.kherson.ua

Розсилка збірника – протягом одного місяця після
проведення конференції. Електронний варіант збірника
тез доповідей розсилається БЕЗКОШТОВНО.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо до
01 березня 2021 року (включно) надіслати на
електрону адресу zemgeo@i.ua:
1. Тези доповіді (вимоги до оформлення тез).
2. Заповнити форму заявки на участь у
конференції (форма заявки).
3. Відскановану
квитанцію
про
сплату
організаційного внеску (реквізити будуть надіслані
після оформлення заявки).

Участь у конференції безкоштовна. Збірнику
конференції буде присвоєно ISBN.
Організаційний внесок включає:
отримання
друкованого варіанту збірника та сертифікату
учасника конференції – 200 грн.
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